
1
صفحه

2021 ، 19 سپتامبر ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
جوهر- موضوع

سپتامبر   ، .2021،  19 یکشنبه

جوهر — موضوع

: طالیی  ها     متن المثل 22،  20: 4ضرب

 . ز"       کن توجه من سخنان به ، برا  رایپسرم م    یکسان یآنها را آنها و یزندگ ابندی یکه
سالمت    یبرا آنها بدن . "یتمام هستند 

: خواندن  35-32،  3-1: 11عبراني پاسخگو
46،  44: 119زبور 

ا   1 حاضر حال چ  مانیدر ام     ییزهایجوهر آنها به که گواه  میدار دیاست ،
د   ییزهایچ که .ینم دهیاست شوند 

گزارشخوب     رایز2 آن با .یبزرگان آوردند    دست به
طر 3 تنظ      میفهم یم مانیا قیاز خدا کالم توسط جهان ،   میکه است شده

د  ییزهایچ نیبنابرا چ   یم دهیکه از م   ییزهایشوند ظاهر ساخته  یکه شوند
. اند  نشده

ب 32 بگو  شتریو نم    رای>ز م؟ی>>>>چه زمان آن و       یدر باراک و گدئون مورد در توانم
و   .   فتاحیسامسون سموئ   و داوود کنم پ  لیصحبت :امبرانیو

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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ا  33 با ز   یپادشاه مانیکه را ،         ریها کرد اعمال را عدالت ، درآورد خود سلطه
ش        دهان ، آورد بدست را ها ،    رهایوعده کرد متوقف را

ز       34 از ، کرد خاموش را آتش قو      ریشمش ریخشونت ضعف از ، کرد ،  یفرار شد
ب        ارتش و ، شد شجاع جنگ .گانگانیدر آورد      در پرواز به را

35. کردند       زنده دوباره را خود مردگان زنان
هم    دیبا نیبنابرا44 را تو .شهیقانون کنم      حفظ ابد تا و
ها   46 شهادت از ن     یمن پادشاهان حضور در و    زیشما کرد خواهم صحبت

. شد   نخواهم شرمنده

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
(1 به )11،  10،  6-4،(  1 به )3-1: 46زبور .1

1       ، ماست قدرت و پناهگاه فعل  یاریخدا .یرسان مشکالت   در
زم   نیبنابرا 2 اگر در       نی، وسط به کوهها و شود نم    ایبرداشته ، شوند یمنتقل

.میترس
آبها 3 غرشم   یاگرچه م    یآن آشفته و آن        یکنند تورم با کوهها چند هر ، شوند

.یم لرزند 
ا 4 نهرها    یرودخانه ، دارد م      ییوجود شاد را خدا شهر مقدس    یکه مکان ، کند

.یها مهیخ متعال 
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م  5 در :          انیخدا حق      آن و ، کرد خواهد کمک او به خدا نخورد تکان او ؛ اوست
. است  زود

خشمگ  6 پرستان پادشاه   نیبت ، :  یشدند صدا    او شدند متزلزل را  یها خود
زم   انیب ، .نیکرد شد   ذوب

باش 10 بدان  دیساکت :  دیو م     در هستم خدا من م   انیکه برافراشته ،  یامتها شوم
زم  م  نیدر .یبرافراشته شوم 

. وتی>صبا هوهی11 خدا   ماست .عقوبی یبا است    ما پناهگاه
27-24،  21-16،  14-12،(  1 به )9،  8،  6-4،:(   به )1: 3 لیدان.2

تصو    1 طال از پادشاه عرض        یرینبوکدنصر و ذراع شش آن ارتفاع که ساخت
: بود    ذراع شش آن

مناد 4 صدا  یسپس فر  یبا : ادی>>>بلند ا  فرمان         یزد شما به ، زبانها و ملتها ، مردم
   ، است شده داده

صدا     نیا5 هنگام آن در گون       یکه ، چنگ ، فلوت ، و     یکرنت سنتور ، مزبور ،
موس  م  یقیانواع زم  دی>>>>شنو یرا تصو  دیافت یم نی، که  ییطال ریو را

ا   پادشاه م    جادینبوکدنصر ، است :دیپرست یکرده
زم   6 کس هر م         نیو در ساعت همان ، کند عبادت و آتش  انی>>>>نخورد نیکوره

م  .یسوزانده شود 
برخ    نیبنابرا8 زمان آن کلدان  یدر و   کینزد انیاز متهم  انی>>>هودیشدند را

کردند.
9: گفتند        پادشاه نبوکدنصر به و کردند صحبت آنها

و              یخاص انیهودی12 مشاک ، شادراخ ، بابل استان امور بر را آنها شما که هستند
تنظ  ا  میعابدنگو ا   نیا. دیکرده ، : یمردان آنها        اند نکرده توجه تو به ، پادشاه
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خدا  نم   انیبه خدمت طال    یتو مجسمه و ا     ییکنند کرده برپا که ینم یرا
پرستند.

عصبان     13 و خشم با نبوکدنصر و        تیسپس مشاك ، شادراك كه داد دستور خود
ب   را ا.  اورندیعابدنگو .نیسپس آوردند      پادشاه نزد را افراد

14 : آ       گفت آنها به و کرد صحبت ا    نیا اینبوکدنصر ، است ،  یدرست شادراش
آ    شاکیم ، عابدنگو خدا  ایو نم   انیشما را تصو   دیپرست یمن آن ییطال ریو

نم       را ام کرده برپا من د؟یپرست یکه
ا             16 ، گفتند پادشاه به و دادند پاسخ ، عابدنگو و مشاک ، ،  یشدراک نبوکدنصر

ا     به پاسخ در نم   نیما دقت .میکن یموضوع
چن 17 خدا   نیاگر ، م      یباشد خدمت او به که کوره      میکن یما از را ما است قادر

م             نیآتش نجات شما دست از را ما او و ، دهد نجات ا   یسوزان ، یدهد
پادشاه.

ا        18 ، بفهمان تو به ، نه اگر خدا     یاما به ما ، نخواه   انیپادشاه خدمت کرد میتو
طال   مجسمه ا     ییو کرده برپا که .میپرست ینم یرا

و        19 چهره و بود خشم از سرشار نبوکدنصر و      یسپس مشاک ، شادراخ برابر در
تغ  : رییعابدنگو بنابرا  هفت          نیکرد را کوره که داد دستور و کرد صحبت او

ب  م     شتریبرابر داغ که آنچه .یاز کنند    گرم شد
ن  20 به و          نیرومندتریو مشاك ، شادراك كه داد دستور ارتشخود مردان

آتش       كوره در و ببندند را .نیعابدنگو اندازند   سوزان
ا 21 لباسها        نیسپس و کاله و جوراب و کت در    گرشانی>د یمردان و بستند را

آتش  انیم .نیکوره انداختند   سوزان
به             24 و کرد صحبت و برخاست عجله با و شد متعجب پادشاه نبوکدنصر سپس

 : آ   گفت خود م       ایمشاوران در بسته را مرد سه ن  انی>>>>ما آنها م؟یفکندیآتش
   " : ا      ، است درست گفتند پادشاه به و دادند .یپاسخ پادشاه 
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25 : ا     گفت و داد پاسخ م      نکیاو را مرد چهار من در      نمیب ی، و اند شده شل که
م   انیم راه ه   یآتش و .     دهیند یبیآس چیروند پسر  مانند چهارم شکل و اند

. است  خدا
آتش     26 کوره دهانه به نبوکدنصر :کینزد نیسپس گفت       و کرد صحبت و شد

ا       ، عابدنگو و مشاک ، خدا  یشادراش ب   یخدمتگزاران ، به   رونیمتعال و آمده
م.        دییایب نجایا از عابدنگو و مشاک ، ب  انیسپسشادراخ .رونیآتش آمدند 

شده             27 جمع هم دور که پادشاه مشاوران و ناخدا و فرمانداران ، شاهزادگان و
ا   ، د   نیبودند را ن      دندیمردان آنها بدن بر آتش مو   ییرویکه و سر ینداشت

ن  نم  زیآنها ها    یآواز کت ، تغ  یخواند بو   رییآنها و منتقل    ینکرده آنها بر آتش
بود  شده

4،  3: 56زبور .3

زمان  3 چه .یم یاز کرد        خواهم اعتماد تو به ، ترسم
ستا      4 را او کلمه خدا به .   یم شیمن آنچه        از من ام کرده توکل خدا به ، کنم

م  نم      یجسم دهد انجام من با .یتواند ترسم 
24،  23: 4 یمت.4

ع 23 جل   یسیو سراسر کن    لیدر در ، تعل  یها سهیرفت انج    یم میآنها و ، لیداد
م    موعظه را ب     یملکوت انواع و ، ب  هایماریکرد ب   هایماریو در شفا  نیرا مردم

.یم داد 
سور     24 سراسر در او شهرت رس   هیو شهرت ب   دیبه همه به  ماریب مارانیو مبتال

عذابها  های>>>>ماریب ش   ی>و و د  نی>>>>اطیمختلف خود      وانگانیو نزد را شدگان فلج و
. داد.       شفا را آنها او و آوردند

2: 5 یمت.5

تعل         2 آنها به و کرد باز را خود دهان :میو گفت    و داد
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63: 6یوحنا .6

م     نیا63 زنده که است .  یروح ه  گوشت : یا دهیفا چیشود کلمات  به  یندارد که
م  زندگ   میگو یشما و .یروح هستند 

2،  1: 8 انویروم.7

ه  نیبنابرا1 مس   یکسان یبرا یمحکومت چیاکنون در هستند یسیع حیکه
م               قدم اساسروح بر بلکه ، اساسجسم بر نه که ، ندارد .یوجود زنند 

زندگ   رایز2 روح مس  یقانون آزاد        یسی>>>ع حیدر مرگ و گناه قانون از را من
. است  کرده

بهداشت   و علم

1.468 :9- ) 11آنجا )

ه   ماده حق  اتیح چیدر .   قتی>>>>، ب       ذهن همه ندارد وجود جوهر هوشو انیپا ی،
تجل  ز    تینها یب یو ، است چ   رایآن همه .زیخداوند است 

2.139 :4-9

روا          از مقدسمملو کتاب ، انتها تا ابتدا .یروزیپ اتیاز است        ماده بر ، ذهن ، روح
م        یموس معجزه مردم آنچه با را ذهن . یقدرت کرد    اثبات ال  وشعینامند و اسی،
مس.  نطوریهم زین شایال شگفت     تیحیعصر و ها نشانه .یبا شد    آغاز ها

3.335 :7- ) 15روح )

     . ا             را ماده هرگز روح است آورده وجود به و خودش در را همه ، خدا ، جادیروح
   . ه  روح در است ز          یزیچ چینکرده ، ساخت ماده آن از بتوان که ندارد ، رایوجود

م      اعالم مقدس کتاب که کلمه       یهمانطور ، لوگو بدون ، ،   ای>>>>کند خدا کالم
."      یزیچ" خ     ، است ماده تنها روح شد ساخته که نامحسوس یدانبود
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تجز   و ابد  یمعنو یزهایچ. ریناپذ هینامحسوس . یو اش    هستند توجه اءیقابل
زمان  یماد .تیاهم یب یو هستند 

4.159 :23-29

ها  جا      تیوضع یپزشک یدانشکده به ماده از را م  یانسان .  یذهن ر  آنها هیآموزند
بررس       نبضرا و زبان ، در   یم یها تا م       ابندیکنند اجازه ماده به چقدر ماده یکه

درد     -    چقدر ، برسد ماده به عمل    ایدهد ، ،   ایلذت اجازه    کیرکود ماده از شکل
د    یم شکل تا داش    یگریدهد وجود ماده .تهاز باشد 

5.160 :14-29

ماه    یبرا یآناتوم به اعصاب ضرور  چهیانتقال ا    یها باعث و م  جادیاست یعمل
وقت.   اما منقبضم   یشود ب   یتارها و م  یشوند آناتوم   یحرکت ، م  یشوند یچه

فان  ای>>>>آ د؟یگو ،       یذهن است نکرده صحبت آنها ناتوان   ایبا آنها است؟  یبه گفته
م         چهیماه ایآ اعصاب و خون ، ها استخوان ، عل  کیدر  انندتو یها ذهن هیمورد
د     امیق مورد در و اعتراضذهن     گریکنند وجود با گرفتگ  ی، شوند؟ یدچار

چن          چهیماه نکهیا مگر هرگز ، کنند عمل خود حال همه در -ستندین نی>>>>ها هرگز  ،
ن  ذهن   ستندیقادر جهت .  یبرخالف ماه   اگر کنند د   چهیعمل بتوانند عمل گریها

- تغ        ، شوند سفت خود دلخواه به و داده   ریینکنند که     ایشکل آنطور ، باشند متقارن
م  ب   ایخواهد  یدلشان عنوان -یماریبه آنه   ، هدا  دیبا اها .  تیخود پسچرا  شوند

آناتوم  دیبا مد  یریادگی یبرا یاز فان  تیرینحوه ماه  یذهن استفاده  چهیبر ها
آناتوم       از فقط ما اگر ، ماه  میریبگ ادی یکرد ن    چهیکه کنترل تحت ست؟یچندان

6.161 :3-10

م  ." دییگو یشما      " ا:  ام سوزانده را خود انگشت دق  کی نیمن ،  قیجمله است
م      قیدق تصور شما آنچه از فان  رایز. دیکن یتر ن    یذهن مهم و م    ستی، را آن ی،

ذهن.     حاالت مقدس الهام ا  یسوزاند خنث      جادیرا به قادر که است کردن یکرده
ها  مورد     یشعله مانند ، است س     یآتش مقدس کتاب در اس  هکه ، یعبر ریجوان

بابل   کوره .  یدر حال    در بود شده روان  کیکه  یانداخته ممکن  یحالت مخالف
. شود       خود به خود احتراق باعث است
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7.113 :26-32

مس  یاله کیزیمتاف ر    یحیعلم روش مانند وارونگ     اتیاضی، با را قاعده م  ی، یاثبات
  : حق.    در مثال عنوان به ه       یدرد چیه قتیکند درد در و ، ندارد یقتیحق چیوجود

  . عصب  نه ندارد ذهن     یوجود نه و ذهن .  یدر ن     مهم دارد وجود اعصاب از ستیدر
ذهن  ه   ینظر و مهم      یذهن چی، ؛ موضوع نظر زندگ  ستیناز ه   یدر و در یزندگ چی،

ن  ن   ستیماده مهم ه     ستی؛ و ، خوب ن    چیدر موضوع در .ستیخوب

8.288 :3-8

فرض  درگ    قتیحق نیب یجنگ تنها خطا معنو   نیب یذهن یریو حواس و یشواهد
ماد   حواس ا   یشهادت و ب  نیاست طر        نیجنگ از را سواالت همه جسم و قیروح

اله    مانیا عشق درک م  یو .یحل کند 
9.243 :4-9

اله  افع   یعشق که آتش           یسم ی، کوره از ، جوشان روغن از را انسان که از  نیرا ،
ها  ب    ریش یآرواره ، داد م  ینجات م   یضرر ، ب  یسازد عصر    مارانیتواند هر در شفا یرا

پ       مرگ و گناه بر و . روزیدهد ا  ع  نیشود ب      یسیتظاهرات عشق و قدرت با یرا
گذار  رینظ .یتاج کرد 

10.162 :16-28

ب            سندهینو موارد در را سالمت ، عمل در علم قواعد اعمال مزمن   یماریبا و حاد
شد  .  نیدتریدر تغ     ترشحات است بازگردانده خود تجد    رییشکل ساختار ، دیکرده

کش       شده کوتاه اندام ، است حلقو    دهیشده مفاصل ، پذ  یشده و  ریانعطاف شده
ها  شرا  دهیپوس یاستخوان .   طیبه چ     آن من اند شده بازگردانده که  یزیسالم را

ر     رفته دست از باز   یم دهینام هیماده ، ها     یابیشود سازمان و ام در  یکرده سالم
ب  ییجا تأس  کیارگان یماریکه .  سیبوده مس   علم است یهایماریب یحیشده
عملکرد       کیارگان که را آنچه که همانطور م   یم دهینام یرا شفا ز   یشود ، رایبخشد
ب    یبرا قاعده دادن تر     االترنشان کامل درک به اله   یفقط اصل مس  یاز یحیعلم
.ازین دارد 

11.391 :7-13  ،18-28

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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جا  اول       میتسل یبه مراحل برابر در آرام و در  یماریب شرفتهیپ ای هیکورکورانه ،
ق   آنها بگذار    نیا. دیکن امیبرابر کنار را م   دیاعتقاد احتماالً درد کی دیتوان یکه

ن         رد قابل ذهن قدرت با که را کن   ستیمزاحم سرگرم ا   دی، از دیتوان یم قیطر نیو
ا  جلوگ    جادیاز بدن در ا    چیه. دیکن یریدرد مانع خدا .ینم جهینت نیقانون شود 

بگو    یوقت جسد است " دیقرار ب   من "      ماری، اعتراف  خود گناه به هرگز ، هستم
نم.     دینکن ماده که آنجا با     یاز ، کند صحبت فان  دیتواند م    یذهن صحبت که یباشد

بنابرا.  تهد    نیکند به اعتراض کن  دیبا م.  دیبرخورد ب " دییگو یاگر " ماریمن  ، هستم
م    را خود ر.    دیریپذ یگناه شما دشمن قاض  اسپس ) یبه فان  و  یم( یذهن سپارد

م    یبرا یقاض صادر حکم . یشما ب  اعالم    یبرا یشعور چیه یماریکند و خود اعالم
  . فان   ذهن ندارد آن تنها  ینام م    ییبه محکوم را . یخود بنابرا  خود طیشرا نیکند

ب   با د      دیبساز یماریرا و خودتان با فقط کن  گرانیو .دیرفتار
12.393 :16-24  ،29-4

باش     محکم خود درک اله   دیدر ذهن نشان        یکه انسان علم علم در و است حاکم
  . نباش    نگران است خدا حکومت م   دیدهنده ماده نت   یکه در از  کی جهیتواند قانون

نوع  حال           یهر در ، شود ملتهب و شود متورم ، کند بد  یدرد ماده   یهیکه که است
التهاب   چیه و .   یدرد فکر  بدن اگر بد  یندارد ب  ننباشد تنش   شتریشما زخم ایاز

نم  .یرنج برد 
مر  انسان ز  ستین ضیهرگز ب  رای، نم   ستین ماریذهن ماده . یو باشد   کیتواند

ب                ، گناهکار و گناه ، شده وسوسه هم و است کننده وسوسه هم غلط و ی>ماریباور
     . ب  در که است خوب آن باش   یماریعلت داشته هم   دواریام. میآرامش هنوز بودن

ا      درک اما ؛ است ب  نیبهتر ح  ستین یواقع یماریکه واقع  یم قتیقو تی>>>>تواند
ب    یظاهر از را ز        نیآن ، است بهتر همه از ، جهان   نی>ا رایببرد درمان کامل  یدرک و
است.

13.120 :11- ) 12جوهر )

نم  ۔۔۔ ه  یماده ا  یبرا یشرط چیتواند کند جادیانسان

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط

روزانه  نماز
: بخواند           نماز روز هر که است کلیسا این عضو هر آمده"   وظیفه تو پادشاهی

همه"               و شود تثبیت من در الهی عشق و زندگی ، حقیقت سلطنت بگذارید است
           . کند      غنی را بشریت همه محبتهای تو کالم است ممکن و ببرد بین از را من گناهان

! کند      حکومت آنها بر و ،

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید شخصی> دلبستگی نه و خصومت نه

  .             . یک    و کند می حکومت بشر بر تنهایی به الهی عشق ، علم در کند تحریک را مادر
             ، واقعی برادری ، گناه سرزنش در ، را عشق شیرین امکانات مسیحی دانشمند

. کند       می منعکس ، گذشت و کنند       خیرخواهی تماشا روزانه باید کلیسا این اعضای
                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و

. خالصشوند      اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
پیشنهادات              برابر در خود از روزانه که است کلیسا این عضو هر وظیفه این

رهبر                ، خدا قبال در را خود وظیفه و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی ذهنی

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با
. شد  خواهد

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 

_____________________

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
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